
  1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan surplus 10 juta 

ton, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) 

Kementerian Pekerjaan Umum terus mendorong peningkatan tampungan air 

melalui pembangunan beberapa bendungan. Salah satunya adalah bendungan 

Pandanduri yang berada Desa Suwangi Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok 

Timur. Pembangunan bendungan itu diharapkan mampu memenuhi sekitar 60 

ribu hektar lahan pertanian yang membujur dari barat ke timur NTB. 

Selain manfaat langsung untuk menyediakan air irigasi, Bendungan 

Pandanduri juga mempunyai manfaat tidak langsung yaitu mampu meredam 

debit banjir di sungai bagian hilir bendungan (debit puncak 1.517,94 m³/det 

menjadi 1.170 m³/det) serta mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat 

sekitar bendungan melalui pengembangan perikanan air tawar, dan 

mendukung pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Lombok Timur. 

(bit.ly/14YmUrL) 

Bendungan Pandan Duri mempunyai 4 (empat) daun Pintu Pelimpah 

yang berfungsi untuk membendung debit air sebanyak 1.170 m³/det, dan 

masing – masing daun pintu memiliki massa 25.280 kg.  

Pesawat angkat yang dibutuhkan harus mampu mengangkat pintu 

pelimpah dengan massa 25.280 kg dan debit air 1.170 m³/det yang menekan 

http://bit.ly/14YmUrL


2 
 

struktur pintu, ini akan menambah massa dari pintu pelimpah tersebut dari 

25.280 kg menjadi 32.919 kgf.  

Untuk fungsi penutupan pintu hanya memanfaatkan massa dari pintu 

tersebut ditambah dengan massa dari peralatan pendukung (roda, pully, dan 

lain-lian) karena tekanan dari air yang lebih kecil (7.638 kgf) dari massa pintu 

pelimpah (25.280 kg), jadi untuk penutupan tidak perlu penambahan tenaga. 

Untuk mempermudah dalam pengoprasian mekanisme dalam 

membuka dan menutup Pintu Pelimpah maka dari itu penyusun tugas akhir ini 

mengambil judul “Perancangan Pesawat Angkat Pintu Pelimpah Double 

Drum di Bendungan Pandan Duri – NTB (Dengan Beban Pintu Pelimpah 

41 Ton)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas perumusan masalah yang ada adalah:  

 Bagaimana merancang konsturksi Pesawat Angkat yang mampu 

mengangkat daun Pintu Pelimpah dengan beban 41.000 kgf.  

 Bagaimana gambar rancangan konsturksi Pesawat Angkat Pintu Pelimpah 

 

1.3. Batasan Masalah 

Agar perancangan Pesawat Angkat ini menjadi lebih terarah dan 

mencapai tujuan yang diinginkan, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. 

Adapun batasan masalah dalam penulisan tugas akhir ini sebagai berikut : 

 Mendesain konstruksi Pesawat Angkat yang mampu mengangkat daun 

Pintu Pelimpah dengan beban 41.000 kgf. 
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 Faktor temperatur dianggap tidak berpengaruh pada perhitungan Pesawat 

Angkat karena dioperasikan dalam temperatur ruang. 

 Faktor angin dianggap tidak mempengaruhi perhitungan, dikarenakan 

dalam pengoperasiannya pada area indoor (ruang tertutup) 

1.4. Tujuan 

Adapun tujuan dari perencanaan ini adalah: 

 Mendapatkan konstruksi Pesawat Angkat yang mampu mengangkat daun 

Pintu Pelimpah dengan beban 41.000 kgf. 

 Mendapatkan gambar kerja konstruksi Pesawat Angkat gambar ISO 

 

1.5. Manfaat 

Manfaat dari perancangan ini adalah: 

 Manfaat bagi mahasiswa: 

 Dapat mengaplikasikan teori-teori yang didapat di 

perkuliahan 

 Dapat mengerti dasar-dasar perancangan yang sistematis 

 Mampu mewujudkan hasil rancangan dalam bentuk gambar 

standart ISO 

 Manfaat bagi Universitas Muhammadiah Malang: 

 Mendapatkan dampak positif bagi kampus dari masyarakat 

 Menjunjung tinggi nama kampus Universitas 

Muhammadiyah Malang 

 Dapat melaksanakan program Tri Dharma Perguruan Tinggi 

 Manfaat bagi masyarakat atau oprerator: 



4 
 

 Mempermudah membuka dan menutup pintu pelimpah 

 Dapat menikmati hasil rancangan yang dibangun 

 

 

 

 

 


